Modalități de a depasi situația

persoanelor fără adăpost în Europa
Centrală

Proiectul de parteneriat
strategicErasmus + " Modalități de
a depași situația persoanelor fără

adăpost " unește organizațiile care
lucrează cu persoanele fără adăpost
din Ungaria, Polonia, România și
Republica Cehă. Scopul proiectului
este de a încuraja utilizarea de
practici bazate pe experiență în
vederea susținerii persoanelor fără
adăpost în contexte specifice de
politici locale.
Proiectul este coordonat de
Budapesta
Centrul Metodologic de politica socială și a instituțiilor sale
( BMSZKI , HU) și va implica parteneri de proiect SAD
( CZ ) , Fundația Ius Medicinae ( PL ) , Casa Ioana ( RO ) ,
Habitat for Humanity ( HU ) și FEANTSA .
Supported by
Pentru mai multe detalii vizitati:
www.bmszki.hu/waysoutofhomelessness

Activități

În timpul parteneriatului de doi ani
( septembrie 2014- august 2016 ) proiectul
are ca scop :
· Soluții locale de schimb pentru faclitarea
accesului la locuințe pentru persoanele fără
adăpost din țările CEE

-Colectarea și publicarea acestor practici,
împreună cu studii de caz relevante
· Formularea de recomandări de politici la
nivel național și al UE
· Crearea unui " best of" care să includă cele
de mai sus
· Să pună bazele pentru un posibil curriculum de
formare pentru lucrătorii din prima linie
- Testare și comentarii asupra primul ghid de
Housing First de instruire dezvoltat de FEANTSA
în cadrul proiectului

Proiectul este condus de:
Centrul Metodologic din Budapesta de politică socială și
instituțiile sale ( BMSZKI ) , care este cel mai mare furnizor
de servicii pentru persoanele fără adăpost din Budapesta și
oferă o gamă largă de servicii, incluzând două proiecte de mare
anvergură care vizează furnizarea de soluții de locuințe integrate
pentru persoanele fără adăpost .

FEANTSA, Federația europeană a organizațiilor
naționale care lucrează cu persoanele fără adăpost, a fost
înființată în 1989 ca o organizație non- guvernamentală
europeană pentru a preveni și atenua sărăcia și
excluderea socială a persoanelor amenințate de lipsa de
adăpost sau care trăiesc în stradă. FEANTSA are mai
mult de 130 de organizații membre din 25 de state
membre ale UE.

Alți parteneri sunt :
Habitat for Humanity , o organizație creștină non-profit care
dorește să elimine sărăcia din punct de vedere locativ la nivel
mondial și afirmă că o locuință decentă și durabilă este un drept
fundamental al omului . HFH Ungaria a fost înființată în anul 1996
și ajută familiile să se mute în locuințe noi , organizează proiecte de
reparație și renovare și oferă instruire .
Asociația Casa Ioana este cel mai mare furnizor independent de
cazare temporară și sprijin profesional psihosocial pentru femeile și
copiii care se confruntă cu violența în familie și lipsa de adăpost din
Bucuresti .

SAD este o asociatie de adăposturi din Republica Cehă care
susține persoanele și organizațiile care oferă sprijin
persoanelor fără adăpost sau persoane cu risc de a-și pierde
căminele .

Fundația Medicinae ius ( Polonia) a fost
fondată în 2011 de către medicul de drept Dorota
Karkowska a cărei misiune este de a sprijini
drepturile omului în sectorul sănătății publice, prin
încurajarea creării unei legislații bune prin inițiative
de cercetare și lobby.

Repere

· Împărtășirea și evaluarea bunelor practici în
sprijinirea persoanelor fără adăpost pentru
acces la locuințe
· Identificarea nevoilor de formare și opțiuni
existente pentru asistenții sociali pentru a
ajuta persoanele fără adăpost sau comunitățile
mai eficient.

Parteneri

Obiective

Identificarea obstacolelor cu care se confruntă
persoanele fără adăpost atunci când încearcă
să acceseze piața imobiliară și schimbul de
bune practici locale.

Organizațiile partenere se vor întâlni de cinci ori pe parcursul
proiectului pentru a identifica și a face schimb de bune practici
locale în modul de prevenire a fenomenului persoanelor fără
adăpost. Þ Budapesta , Ungaria, aprilie 2015

Þ Praga , Cehia, octombrie 2015

Þ Bucuresși , România, noiembrie 2015

Þ Varșovia , Polonia, februarie 2016

Þ Brussels, Belgia, 2016

Dacă sunteți interesat de aderarea la evenimente,
vă rugăm să o contactați pe:

Boróka Feher
feher.boroka@bmszki.hu

